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Na naszej stronie internetowej po wi conej COVID-19 mo na znale
ach dotycz cych zapotrzebowania na sprz t medyczny.
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Dostawy - Og oszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
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Polska-Rzeszów: Olej nap dowy
2020/S 121-295506
Og oszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki post powania
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj ca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp.
z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 690260991
Adres pocztowy: al. gen. W adys awa Sikorskiego 428
Miejscowo : Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-304
Pa stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Kami ska, Iwona Staniek
E-mail: mpgk@mpgk.pl
Tel.: +48 178613001
Faks: +48 178613003
Adresy internetowe:
ówny adres: www.mpgk.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj cej
Inny rodzaj: spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy
I.5)

ówny przedmiot dzia alno ci
Inna dzia alno : zbieranie odpadów innych ni niebezpieczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko

lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostaw oleju nap dowego dla MPGK – Rzeszów Sp. z o.o.
Numer referencyjny: NO-223/IV/20
II.1.2)

ówny kod CPV
09134100 Olej nap dowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju nap dowego w ilo ci do 600 m3 dla
MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. Jest to sukcesywna dostawa z zape nieniem: jednego
zbiornika podziemnego o poj. 15 m3 znajduj cego si na bazie przy al. gen. W .
Sikorskiego 428 w Rzeszowie oraz trzech zbiorników naziemnych; o poj. 5 m3 i 9
m3 znajduj cych si przy ul. Ciep owniczej 11, oraz 5 m3 w Rzeszowie przy ul.
Szpitalnej 26. Zamawiaj cy posiada odpowiedni infrastruktur pozwalaj
na
zgodny z prawem roz adunek dostarczanego przez Wykonawc paliwa zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami. Zamawiane przez Zamawiaj cego paliwo b dzie
przeznaczone jedynie na cele w asne.
II.1.6) Informacje o cz ciach
To zamówienie podzielone jest na cz

ci: nie

II.1.7) Ca kowita warto zamówienia (bez VAT)
Warto bez VAT: 1 840 680.00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów: al. gen. W . Sikorskiego 428, ul. Ciep ownicza 11, ul. Szpitalna 26,
POLSKA
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju nap dowego w ilo ci do 600 m3 dla
MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. Jest to sukcesywna dostawa z zape nieniem: jednego
zbiornika podziemnego o poj. 15 m3 znajduj cego si na bazie przy al. gen. W .
Sikorskiego 428 w Rzeszowie oraz trzech zbiorników naziemnych; o poj. 5 m3 i 9
m3 znajduj cych si przy ul. Ciep owniczej 11, oraz 5 m3 w Rzeszowie przy ul.
Szpitalnej 26. Zamawiaj cy posiada odpowiedni infrastruktur pozwalaj
na
zgodny
Z prawem roz adunek dostarczanego przez Wykonawc paliwa zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami. Zamawiane przez Zamawiaj cego paliwo b dzie
przeznaczone jedynie na cele w asne.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rz dowych (GPA)
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Zamówienie jest obj te Porozumieniem w sprawie zamówie rz dowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz ca przedmiotowego post powania
Numer og oszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 080-188116
IV.2.8) Informacje o zako czeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zako czeniu zaproszenia do ubiegania si o zamówienie w postaci
wst pnego og oszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na cz

zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od M P: 2
Liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn : 2
Zamówienie zosta o udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Extrans Zbigniew Szeliga
Adres pocztowy: ul. S owackiego 9
Miejscowo : S dziszów Ma opolski
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-120
Pa stwo: Polska
E-mail: ekoterm@extrans.pl
Wykonawc jest M P: tak
V.2.4) Informacje na temat warto ci zamówienia/cz ci (bez VAT)
Pocz tkowa szacunkowa ca kowita warto zamówienia/cz ci: 1 848 450.00 PLN
Ca kowita ko cowa warto umowy/cz ci: 1 840 680.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupe niaj ce
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwo awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo awcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwo awczej
Adres pocztowy: ul. Post pu 17 a
Miejscowo : Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa stwo: Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk adanie odwo
Dok adne informacje na temat terminów sk adania odwo :
Wykonawcom a tak e innym podmiotom, je eli maj lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponie li lub mog ponie szkod w wyniku naruszenia przez
Zamawiaj cego przepisów Pzp, przys uguj rodki ochrony prawnej opisane w Pzp:
1. Odwo anie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 Pzp przys uguje wy cznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci Zamawiaj cego lub zaniechania
czynno ci, do której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.
2. Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej:
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1) na tre og oszenia o zamówieniu i tre postanowie SIWZ w terminie 10 dni
od dnia publikacji og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
2) w terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci zamawiaj cego
stanowi cej podstaw jego wniesienia – je eli zosta y przes ane przy u yciu
rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – je eli zosta y przes ane
w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej
staranno ci mo na by o powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych
podstaw jego wniesienia wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt 1). i w pkt
2).
VI.4.4)

ród o, gdzie mo na uzyska informacje na temat sk adania odwo
Oficjalna nazwa: Urz d Zamówie Publicznych, Departament Odwo
Adres pocztowy: ul. Post pu 17 a
Miejscowo : Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa stwo: Polska

VI.5) Data wys ania niniejszego og oszenia:
24/06/2020
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